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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/21-01/15 
URBROJ:  2170/01-09-10-21-8 
Rijeka,  24.05.2021. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 25. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

25. sjednica VMO Mlaka održana je 24.05.2021. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Simper, predsjednik VMO 
- Nikolina Velnić, zamjenica predsjednika VMO 
- Elena Dorčić-Spatola, članica VMO 
- Milan Milovanović, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
-     Igor Ivošić, član VMO 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
2. Izvješće o realiziranim prioritetima u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2020. godinu. 
3. Odustajanje od programa „Majčin dan i Dan obitelji“. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 

AD 1 
 
Predsjednik VMO Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim između dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 

 Vijeće prima na znanje odgovor Rijeka Prometa na molbu upravitelja zgrada M. 
Barača 10 i 12 za rješenje problema parkiranja automobila čime zatvaraju vatrogasni 
put i prolaz za navedene ulaze i prilaze garažama, trafostanici željeznice te 
sporednog ulazu u Inu na način da se postavi znak zabrane parkiranja na ulazu u 
ulicu. U odgovoru se navodi sljedeće: “Ovo je već regulirano Zakonom o sigurnosti 
prometa na cestama RH, člankom 82. stavak 7. gdje se zabranjuje zaustavljanje i 
parkiranje vozila na dijelu ceste, gdje od parkiranog ili zaustavljenog vozila pa do 
suprotnog ruba kolnika ostaje manje od 4m slobodnog prostora. U takvom slučaju 
znak zabrane zaustavljanja i parkiranja vozila se ne postavlja. Ovdje se radi i o 
željezničkom kolosijeku, za što su nadležne Hrvatske željeznice, a ne ovo trgovačko 
društvo“. Odgovor će se proslijediti upravitelju. 
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 Vijeće je zaprimilo sljedeću molbu roditelja djeteta koje pohađa Dječji vrtić Mlaka: „S 
obzirom na nepostojanje parkirališnog prostora, roditelji su prisiljeni ostaviti 
automobile na cesti prilikom ostavljanja i skupljanja djece u vrtiću. Na početku ulice 
Podmurvice koja je dvosmjerna, stoji prometni znak zabrane parkiranja i 
zaustavljanja, te su samim time roditelji u prekršaju, pa Prometna policija redovito 
piše kazne roditeljima za nepropisno parkiranje. S obzirom da na tom dijelu nema 
uopće opcije za barem jedno parkirališno mjesto, ovim putem bi vas zamolila da se 
ispred vrtića omogući zaustavljanje kako bi roditelji bez straha od kazne mogli 
ostaviti svoju djecu u vrtiću“. Zahtjev će se proslijediti Rijeka Prometu. 
 

 Vijeće je zaprimilo molbu građana za rješavanje sljedećih komunalnih problema u 
ulici M. Barača: 
 
1. Zahtjev za sanaciju pločnika i kolnika ispred zgrade M. Barača 12 je već 
poslan Rijeka Prometu. 
2. Zahtjev za uklanjanje napuštenog kontejnera u Baračevoj ulici i čišćenje  
okolnog prostora  će se proslijediti Komunalnom redarstvu. 
3. Od Odjela za komunalni sustav će se zatražiti povratak ograde koja je 
uklonjena prilikom izvođenja radova kod autobusne čekaonice na Mlaki smjer istok, 
kao i za uređenje zelene površine na istoj lokaciji.  
4. Dvije klupe kod bivšeg privremenog stajališta autobusa prema gradu će se  
premjestiti na nove lokacije. 
5. O problemu nepropisnog parkiranja duž ulice M. Barača povremeno se 
obavještava Prometnog redarstvo koje zatim dostavlja informaciju o kontroli i 
izvršenim sankcijama. 
6. Oštećenje sprave u parku Mlaka je prijavljeno Odjelu za komunalni sustav. 

 
AD 2      
 
      Zaključak: 
 

 Nakon rasprave Vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o realiziranim komunalnim 
prioritetima MO Mlaka za 2020. godinu.  

 
AD 3 
 
Vijeće je planiralo realizaciju programa „Majčin dan i Dan obitelji“ koji se trebao održati u suradnji s 
OŠ „Podmurvice“ na način da se organizira natječaj na temu „Moja mama“ i „Moja obitelj“.  Tri 
najbolja literarna rada trebala su biti prezentirana i nagrađena na svečanoj proslavi Dana MO 
Mlaka uz manji kulturno-umjetnički program učenika Škole (predviđena sredstva 300,00 kn).  
Nakon rasprave jednoglasno je donijet sljedeći: 
 
     Zaključak: 
 

 Od 4. svibnja 2021. na snazi je Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se 
ograničavaju okupljanja i uvode druge mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa 
bolesti COVID-19, donijeta od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, te 
preporuka Odjela za gradsku samoupravu i upravu.  
 
Temeljem navedenog uz suglasnost Odjela za mjesnu samoupravu donijeta je odluka 
o odustajanju od realizacije programa „Majčin dan i Dan obitelji“ koji je trebao biti 
održan u svibnju. 

 
AD 4 
 
      Zaključak: 
 

 Potrebno je poslati Rijeka Prometu zahtjev za postavu slivne rešetke u ulici 
Podmurvice koja nedostaje. 
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 U četvrtak 27. svibnja je otvorenje izložbe i dodjela 5 nagrada i zahvalnica svim 

autorima koji sudjeluju na izložbi najboljih 15 radova natječaja Fotkaj Mlaku 2021. 
Budući da prema važećim epidemiološkim mjerama u dvorani istovremeno može 
boraviti najviše 15 osoba na izložbu će se pozvati samo 15 autora, a ostali učesnici 
natječaja bit će obaviješteni o rezultatima putem članka na web stranici MO Mlaka. 

 
 

Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić    Ivo Simper, prof. 
   


